
Τα προγράμματα «Συντονισμένες Δράσεις για την Ασφάλεια 
Προϊόντων» (CASP) επιτρέπουν σε όλες τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) / του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) να συνεργάζονται για 
την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται 
στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Κάθε χρόνο, το CASP αποτελείται από διαφορετικές 
δραστηριότητες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε δράσεις ανά 
προϊόντα και οριζόντιες δραστηριότητες.

Στο CASP 2021, εισήχθη ένας νέος τύπος δραστηριότητας, 
η υβριδική δραστηριότητα, η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων των δοκιμών για την οικοδόμηση και 
την εμβάθυνση της οριζόντιας γνώσης.

Στόχοι:
•	 να	διασφαλίσει	την	ασφάλεια	της	ενιαίας	αγοράς	
παρέχοντας	στις	αρχές	εποπτείας	της	αγοράς	τα	
απαραίτητα	εργαλεία	για	τον	από	κοινού	έλεγχο	
των	προϊόντων	που	διατίθενται	στην	αγορά,	
τον	προσδιορισμό	των	κινδύνων	τους	και	τον	
καθορισμό	κοινών	θέσεων	και	διαδικασιών.

•	 να	διευκολύνουν	τις	συζητήσεις	και	να	
καθιερώσουν	μια	ουσιαστική	ανταλλαγή	ιδεών	
για	την	ανάπτυξη	κοινών	προσεγγίσεων,	
μεθοδολογιών,	πρακτικών	εργαλείων	και	
κατευθυντήριων	γραμμών	

•	 συμβάλλουν	στην	ευαισθητοποίηση	των	
οικονομικών	φορέων	και	των	καταναλωτών	σε	
θέματα	ασφάλειας	των	προϊόντων	μέσω	μιας	
ενεργού	στρατηγικής	επικοινωνίας	σχετικά	με	τις	
δραστηριότητες	και	τα	αποτελέσματά	τους
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Στο πρόγραμμα CASP 2021 
συμμετείχαν συνολικά 38 
αρχές από 19 διαφορετικά 
κράτη μέλη της ΕΕ/χώρες  
του ΕΟΧ.
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Διαδικτυακή εποπτεία  
της αγοράς

Ετοιμότητα και 
διαχείριση κρίσεων

Εκτίμηση επικινδυνότητας 
και διαχείριση κινδύνων

Οι	οριζόντιες	δράσεις	επέτρεψαν	
στις	αρχές	εποπτείας	της	αγοράς	
να	συζητήσουν	τις	προκλήσεις	
που	σχετίζονται	με	διάφορα	
θέματα	κοινού	ενδιαφέροντος	
για	την	εποπτεία	της	αγοράς,	
να	ανταλλάξουν	απόψεις	και	
βέλτιστες	πρακτικές	και	να	
προετοιμάσουν	βιώσιμες	λύσεις.	
Οι	κατευθυντήριες	γραμμές,	
τα	εγχειρίδια	και	οι	οδηγοί	που	
εκπονήθηκαν	στο	πλαίσιο	αυτών	
των	δράσεων	αποσκοπούν	στην	
αύξηση	της	αποτελεσματικότητας	
των	εργασιών	εποπτείας	της	
αγοράς	όλων	των	αρχων	
εποπτείας	της	αγοράς	της	
ΕΕ/ΕΟΧ,	όχι	μόνο	όσων	
συμμετείχαν	στις	δράσεις.

Ειδοποιήσεις	που	δημοσιεύτηκαν	στη	Safety	
Gate	με	βάση	τα	αποτελέσματα	των	δοκιμών	
στο	πλαίσιο	του	CASP	2021

Παιχνίδια από ηλεκτρονικά καταστήματα εκτός ΕΕ

Ηλεκτρικά παιχνίδια

Βρεφικά ρηλάξ και κούνιες για μωρά

Ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά

Μέσα ατομικής προστασίας
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Υποβλήθηκαν  

Σε εκκρεμότητα

Επίπεδο	κινδύνου	των	
δειγμάτων	που	δεν	
πληρούσαν	τουλάχιστον	 
μία	απαίτηση

• Έγγραφο καθοδήγησης ΔΕΑ
• Κατάλογος ηλεκτρονικών καταστημάτων για το εργαλείο ηλεκτρονικής 

εποπτείας webcrawler
• Διαδικασία υψηλού επιπέδου για τη συλλογή ηλεκτρονικών καταστημάτων που 

θα τροφοδοτηθούν στο εργαλείο web crawler

• Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις προκλήσεις της εκτίμησης 
επικινδυνότητας και τα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους

• Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων που 
προσδιορίζονται

• Έγγραφο καθοδήγησης
• Επισκόπηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές εποπτείας 

της αγοράς κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19
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